
 
 
 

 

 

 
 
 

  
  

  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวดั) 

อ้างถงึ ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑ ลงวันท่ี ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๑ 
๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันท่ี  ๖ มนีาคม ๒๕๕๒ 

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๑ และ ๒ ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลสําหรับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับคําส่ังจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีประจําในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ความแจ้งแล้ว  นั้น  

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการ และเพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดดังกล่าว ซึ่งต้องปฏิบัติงานในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ สมควร
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
ก.พ. จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘ (๓) และ มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ดังต่อไปนี้ 

๑. ในกรณีท่ีส่วนราชการมีเหตุผลความจําเป็นต้องดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในจังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีการคัดเลือก ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ดําเนินการคัดเลือกรวมท้ังส่ังบรรจุและ
แต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีมอบให้ดําเนินการคัดเลือกนั้น  

๒. ในกรณีท่ีเป็นการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงานตาม ๑ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมาย
กําหนดแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ด้วย 

สํานักงาน ก.พ. 
ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 

ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๕  



 

 

 

๒

(๑) เป็นผู้เคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัด
นราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดดังกล่าว 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร   

(๒) เป็นผู้ซึ่งเกิดในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส 

(๓) เป็นผู้เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัด
นราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือเป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ 
ในจังหวัดดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  

(๔) เป็นผู้เคยทํางานหรืออยู่ในระหว่างการทํางานในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
หรือจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยมีหนังสือรับรองการ
ทํางานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากนิติบุคคลท่ีผู้นั้นเคยทํางานหรือทํางานอยู่ด้วย หรือ  

(๕) เป็นผู้เคยศึกษาหรืออยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาตาม (๓) และเคยทํางาน
หรืออยู่ในระหว่างการทํางานในจังหวัดตาม (๔) รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

๓. ให้จังหวัดท่ีได้รับมอบอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งประกอบ ด้วย  
(๑)   ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธาน  

             ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมอบหมาย 
(๒)    ผู้แทนส่วนราชการท่ีมอบอํานาจใหม้ีการคดัเลือก   เปน็กรรมการ  
(๓)   ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินบุคคล  เป็นกรรมการ 

             ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นแต่งตั้ง  
(๔)   หัวหน้าสํานักงานจังหวัด    เป็นกรรมการและเลขานุการ  

๔. ให้คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดหลักสูตรและวิธีการท่ีจะใช้ในการคัดเลือก โดย
หลักสูตรท่ีจะกําหนดนั้นจะต้องสอดคล้องกับลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีต้องการ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม การทํางานร่วมกับผู้อื่น 
ความตั้งใจในการทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และความสามารถในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม ส่วน
วิธีการท่ีจะใช้ในการคัดเลือกนั้นต้องกําหนดให้ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ และอาจกําหนดให้ใช้วิธีการ
สอบข้อเขียน วิธีการสอบปฏิบัติ หรือวิธีการอื่นใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องสามารถวัดและประเมิน
บุคคลท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีจะคัดเลือกได้ 

๕. ให้จังหวัดท่ีได้รับมอบอํานาจประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยให้มีรายละเอียด 
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
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(๑) ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
(๒) จํานวนตําแหน่งว่างท่ีเปิดรับสมัคร 
(๓) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่ง 
(๔) คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ 

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณีท่ีเป็นการรับสมัครตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
ให้ระบุคุณสมบัติตาม ๒ ด้วย 

(๕) กําหนดการและวิธีการรับสมัคร  
(๖) เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 
(๗) การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานท่ี

คัดเลือก 
(๘) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด 
(๙) เกณฑ์การตัดสิน 
(๑๐) ระยะเวลาท่ีประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลใช้บังคับ 
(๑๑) เงื่อนไขท่ีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องอยู่ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานี 

จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาสอย่างน้อย  ๒ ปี และ 
(๑๒) เงื่อนไขอ่ืน (ถ้ามี)  

  ๖. เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้จังหวัดท่ีได้รับมอบอํานาจ
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลําดับท่ีท่ีผ่านการคัดเลือก และให้ถือว่ารายช่ือดังกล่าว 
เป็นรายช่ือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดนั้น 

ในกรณีท่ีมีตําแหน่งท่ีจะบรรจุได้น้อยกว่าจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือก ให้รายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือกท่ียังไม่ได้รับการบรรจุนั้นยังมีผลใช้ได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือก ท้ังนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทํานองเดียวกับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกในตําแหน่งประเภทเดียวกัน สายงานเดียวกัน ระดับเดียวกัน โดยใช้คุณสมบัติอย่างเดียวกันอีก 
และได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนนั้นเป็นอันยกเลิก 

๗. ในกรณีท่ีจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับมอบอํานาจจาก 
ผู้มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีตําแหน่งว่าง แต่ไม่ได้ดําเนินการคัดเลือก หรือไม่มีรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือกในจังหวัดนั้นท่ียังมีผลใช้บังคับอยู่ จังหวัดท่ีมีตําแหน่งว่างนั้นจะขอใช้รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
ในตําแหน่งประเภทเดียวกัน สายงานเดียวกัน และระดับเดียวกันของจังหวัดอ่ืนตาม ๖ วรรคสอง เพ่ือ
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บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในจังหวัดนั้นก็ได้ โดยอาจเรียกบรรจุตามลําดับท่ี หรือโดยประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพ่ิมเติมก็ได้  

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามวรรคหนึ่งให้กระทําโดย 
การเรียกผู้มีรายช่ือตาม ๖ วรรคสอง เรียงตามลําดับท่ีให้ได้จํานวน ๓ เท่าของตําแหน่งว่าง แต่ถ้ามี
รายช่ือท่ีเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนดังกล่าวก็ให้เรียกตามจํานวนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดตามรายช่ือนั้น และ
ต้องกําหนดหลักสูตรและวิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินตามแนวทางใน ๔ และ ๕ และกําหนด 
วันประเมินให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทราบล่วงหน้าก่อนกําหนดวันประเมินไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ    

ในกรณีท่ีมีตําแหน่งท่ีจะบรรจุได้น้อยกว่าจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งหลังนี้  
ให้รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกท่ียังไม่ได้รับการบรรจุนั้นยังมีผลใช้ได้ต่อไปเท่ากับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของ
รายช่ือท่ีประกาศตาม ๖ วรรคสอง 

๘. ให้จังหวัดท่ีได้รับมอบอํานาจแจ้งข้อมูลและผลการดําเนินการให้ผู้มอบอํานาจและ 
ก.พ. ทราบภายในระยะเวลา  ๓๐  วันนับแต่วันท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวดัทราบดว้ยแล้ว 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
 

                
       (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
              เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗  ๑๙๔๑ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ - ๔ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๖  
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗  ๑๙๕๔ 
 
 


